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Jeg har en papegøje

      E
Jeg har en papegøje på Østerbro,
                                              E7
den har grønne underbukser på, og røde sko -
              A                   E                    B7 A              E
på Østerbro - på Østerbro - på Østerbro - på Østerbro

Jeg har en hamster på Vesterbro,
den har ulden undertrøje på, og gummisko -
||||: på Vesterbro :||||

Jeg har en akvariefisk i Nordvest
den har gule badebukser på, og redningsvest -
||||: i Nordvest :||||

Jeg har en lille mus her i indre by 
den har miniskyklapper på, for den er sky
||||: i indre by :||||

Min bedstefar har rotter på loftet, ja
om natten danser alle rotterne cha cha cha -
||||: ja ja ja :||||
ja ja ja, cha cha cha...



Alicias vuggevise                     

C            G6/B                Dm            Am                                        :: = Dm69/E
Sov lille barn, mens jeg vugger dig blidt -
           C  ::                A2/E  E  E7                                        
her på 5. sal hvor vi bor
F             G7         C   Cadd9/B  A7
Sov lille barn, ja, sov nu            lidt,
F                  G7                   C    C7
månen lyser klart på vores jord.
F            G7          ::          A2/E E E7
Sov lille barn, ja, sov nu lidt,
                    ::      A2/B E       E7
og mens du sover vok - ser du...

C            G6/B                Dm            Am
Sov lille barn, mens jeg kysser din kind
           C  ::                A2/E  E  E7
her på 5. sal hvor vi bor
F             G7      C      Cadd9/B  A7
Sov lille barn, i ly for regn og   vind,
F                      G7                C    C7
himlen græder ned på vores jord
F            G7       ::                    A2/E E E7
Sov lille barn, i ly for regn og vind,
                    ::      A2/B    E       E7
og mens du sover vokser du...

C            G6/B        Dm     Am
Sov lille barn, hele natten lang,
           C  ::                A2/E  E  E7
her på 5. sal hvor vi bor
F             G7         C   Cadd9/B  A7
Sov lille barn, til min af – ten - sang
F                    G7            C    C7
drøm om den svævende jord
F            G7                ::         A2/E E E7
Sov lille barn, til min aften - sang
                    ::      A2/B E       E7  A
og mens du sover vokser du dig   stor.



Sov lille Bam

D                             Dmaj7
Sov lille Bam, lille Raffo med,
            A          Edim7    A7b9     Dm9/B  A7    D
nu står månen op, solen synker i hav   -   dybet ned.
D                          Dmaj7
Sommernatten er lys og varm,
         A     Edim7            A7b9      Dm9/B  A7        D
i det høje nord, hvor de venligste tøj    -    bamser bor.
F#m                        A7               Adim7  B7
Solsorten slår sine triller, nu er natten    ny
     G                     Em7    A7   
og mine kærtegn øm   -   me.
F#m                            A7                   Adim7      B7
Sov under funklende stjerner, på en svævende sky,
        G                     Em7    A7   ||: Edim7 A7 :||
som ta'r jer med til drøm - me -
                  D
til drømmeland.

D                               Dmaj7
Sov mismijauv i din bløde kurv,
          A            Edim7       A7b9   Dm9/B   A7    D
nu er jagten forbi, på den lille forskræk  -  kede spurv. 
D                                         Dmaj7
Mon den har fundet, sig et sovested,
          A    Edim7   A7b9      Dm9/B     A7    D
i den lyse nat, i et træ på en gren som ingen ved.
F#m                       A7               Adim7 B7
Fuldmånen lyser i natten, over land og by,
     G                 Em7     A7   
og blanke åers strøm - me.
F#m                           A7                   Adim7      B7
Sov under funklende stjerner, på en svævende sky,
        G                     Em7    A7  |  ||: Edim7 A7 :||
som ta'r jer med til drøm - me -
                  D
til drømmeland.



Lille Ole regnorm capo 1. bånd

C             G7                           C
Lille Ole regnorm gravede et hul,
C                         G7                                C
dybt langt nede i hullet var der sort som kul.
C                    C7       F                   G7                 C
Men han blev ved at grave, havde ikke andet at lave -
C                 A7     F           Fm            C     G7         C
ja han blev ved at gra - a - ve,  havde ikke andet at lave.

Til sidst kom han til Kina, kineserernes land.
Han var så smadderheldig og fandt en gammel spand.
I spanden kom han jorden op, slog knude på sin krop.
I spanden kom han jorden op, slog knude på sin krop.

Så ku' han bedre finde, bedre finde hjem,
og huske alle venner og huske alle dem -
han kendte i den sorte jord, og finde hjem til mor -
han kendte i den sorte jord, og finde hjem til mor.



Hvis min far ville ringe capo 4. bånd

G                           C D        C                       G
Hvis min far ville ringe, og si' godnat - til mig.
G                           C D          C       G
Hvis han bar' ville ringe, var alt forladt.
C                             G   D
Men han har ingen telefon,
C                         Em7    D
derfor ringer han ikk' til no'en.
C                             G   D
Men han har ingen telefon,
C                         Em7 A7    D     D7
derfor ringer han ikk'  til     no'en.
    G                           C  D        C                  G
:|| Hvis han bar' ville ringe, og si' godnat til mig. :||
G                      B7           C  A7       Em6      Em7        A A7 D D7 G
Tænk hvis han pludselig ringer, og siger, ja siger, godnat     til      mig.

Men så længe solen skinner, er det ikke så slemt,
og før dagslyset svinder, er han næsten glemt.
Tiden går og jeg følger med,
og jeg finder mit eget sted.
Jeg ka' vel ikke rigtig gøre ved,
at jeg bliver så trist og vred.
:|| Hvis han bar' ville ringe, og si' godnat til mig. :||
Tænk hvis han pludselig ringer, og siger, ja siger, godnat til mig.

Jeg ka' huske fra førhen, så sang han til jeg sov.
Men nu er jeg alene, hvorfor fik han mon lov.
Til at lade mig være her,
når jeg hel're vil være der,
bare være der hvor han er,
det ka' være miraklet sker.
||: At han pludselig ringer, og si'r godnat til mig. :||
Tænk hvis han pludselig ringer, og siger, ja siger, godnat til mig.



Læg din lille hånd i min

a - ||: G D / C D :|| b - Em D / Em Em7 A7 / Dm69/E Fmaj7 Fmaj7#11 E / 
C D / G – (B7) || c - Em B7 / Em B7 / C D / D7 G

Læg din lille hånd i min, vi går tur i natten.
Drøm om lige hvad du vil, efter klokken atten.
Der er mørke skygger, men månen lyser klart
og den lyser for din fod
så du ka' se fra slut til start,
fra det sted du stod

Ind i mørket skal du gå, men vær ikke bange,
hvad du drømmer skal du få, som i mine sange.
Der er smukke alfer, og brus i åens strøm
og de følger dig på vej
så du kommer fra din drøm
og hjem til mig

Børn og gamle sjæle, lyser drømme op,
og de danser mellem stjerner uden stop.

Mens du sover i din seng, spiller jeg på strenge,
lille pige lille dreng, i kan sove længe.
Drøm om stygge trolde, og om den smukke fe
som gør trolde helt besat
og får himlen til at sne
en sommernat

Alfa og Omega er som ild og vand
som en rejse mellem himmel og land

Outro: 2 første verselinjer fløjtes 3 gange



Rimesangen

Amaj9#11/E                 E
Nu ska' jeg lære dig at rime,
Amaj9#11/E                          E
det' eg'nt'lig bare ord du ska' lime,
Amaj9#11/E              E
ord som får alle til at grine,
Amaj9#11/E                              E
når de bliver smurt med margarine
C                   D               G   
Ord ka' være glatte eller blå,
C                   D                             G   B7   
eller grimme ord man kan slå sig på.
Em                  C                       D                 G
Hvis du lytter til min sang, og synes den er sjov,
C                     D             D7                 G      B7
ka' det vær' at far og mor synes den er grov.

Ord kan være kloge eller dumme,
de kan også være stille eller stumme,
eller råbe højt og slå på tromme,
fortælle dig at dagen er omme.
Ord ka' være glatte eller blå,
eller ord man ikke kan forstå,
Hvis du lytter til min sang, og synes den er sjov,
ka' det vær at far og mor synes den er flov.

Sange og rim har en ende,
men det ka' ske og det ka' hænde,
især for de ord man ka' sende,
som sms med en antenne,
at de bliver platte og lidt grå,
hvis man ikke passer meget på.
Hvis du lytter til min sang, og synes den er sjov,
ka' det vær at far og mor synes den er - helt ude i den grønne skov.



Hvem er det der tramper på min bro

G
Hvem er det der tramper på min bro?
C
Hvem er det der tramper på min bro?
                       G                    Em Em7 C   C2/B A  A7
Det skulle vel aldrig vær' de tre  små  bukke     bruse?
                  D
Det vil jeg tro.

Hvad er det der kilder i mit skæg?
Hvad er det der kilder i mit skæg?
Det skulle vel aldrig vær' en lille forbistret loppe,
som lægger æg?

Hvem er det der hiver i mit hår?
Hvem er det der hiver i mit hår?
Det skulle vel aldrig vær' en lille tyk krokodille,
med fede lår?

Hvem er det der hopper i min seng?
Hvem er det der hopper i min seng?
Det skulle vel aldrig vær' en fræk og bund uartig,
men dejlig dreng?



Min lille dukke

                G                   C
Min lille dukke vær nu rar,
    Am                       D
at gøre som mor og far,
      G                  Em
har sagt du skal gøre,
           C               Am
du har prøvet det før,
             G            D7             G
du skal sove lille dukke lige nu.
C             D        G           Em
Sov lille dukke, sov lille du
C            D7     G
sov lille dukke nu.

Og jeg har kørt dig en dukketur,
ka' du huske da du blev sur,
for du ville hel're lære at gå,
men man skal kravle før man ka' lære at gå og stå.
Sov lille dukke, sov lille du
sov lille dukke nu.

Og jeg har givet dig flaske sut,
og du har slået en lille prut
Men nu skal du sove,
for dagen er slut,
at sove er endnu ikke blevet forbudt.
Sov lille dukke, sov lille du
sov lille dukke nu.

Mellemspil

Jeg vugger vuggen så ganske blidt,
så kan du sikkert sove lidt,
og lukke dine dukkeøjne i,
du skal sove før jeg har talt til ti.
Sov lille dukke, sov lille du
sov lille dukke nu.



Sol så rød
G        D
Sol så rød
C        G
sol så rød.
G        D
Lyset svandt,
C          G
mørket vandt.
Em                B7           C
Barnet sover i sin lille seng
D            G
nu er det nat.

Himmelen,
himmelen,
er så sort
nu gik dagen bort
Alle børn, hver pige og hver dreng,
nu er det nat
G                     B7            C                  Em6
Drømmene vi drømmer, sætter sjælen fri,
Em6 Edim7  G                D7     G
for    de         byrder den bærer på.
Mellemspil vers

Gamle bedstefar,
gamle bedstefar
nu er det tid
månen er hvid
Læg dig under dynerne og sov,
nu er det nat

Søde bedstemor,
søde bedstemor,
Bliv lidt endnu,
sid ved den hvide dug,
og fortæl mig om den mørke skov,
nu er det nat.
Eventyr i natten, er som trylleri
i min bedstemors øjne blå.


